
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Số:          /UBND-VHTT 

V/v  tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên 

địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. 

           Điện Biên Phủ, ngày        tháng      năm 2020 

                              

                               Kính gửi:  

          - Các phòng, ban, đơn vị thành phố; 

          - UBND các xã, phường.  

 

Thực hiện Công văn số 1505/STTT-CNTT ngày 10/11/2020 của Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên, về việc tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3,4. 

Để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đối với các nhiệm vụ ứng dụng CNTT 

trong hoạt động cải cách hành chính năm 2020, UBND thành phố Điện Biên Phủ 

đề nghị các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường thực hiện một số nội dung sau: 

1. Triển khai tốt việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để đảm bảo 

chỉ tiêu 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua Hệ 

thống Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Điện Biên.  

2. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng phù hợp với từng 

đối tượng và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị để thu hút, khuyến khích cá 

nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đảm bảo tỷ lệ hồ sơ 

tiếp nhận, giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết thủ tục 

hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 đạt từ 20% trở lên.  

3. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, đề xuất các dịch vụ công cung cấp 

trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, nhất là 

tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt trên 30% so với tổng số TTHC của cơ 

quan, đơn vị. Lập danh sách cán bộ đầu mối về rà soát, thống kê TTHC của cơ 

quan, đơn vị (theo mẫu gửi kèm). 

4. Danh sách đề xuất TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng 

Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tích hợp, 

cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (trừ các TTHC đã có tại phụ lục kèm 

theo Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh) và danh sách 

cán bộ đầu mối gửi UBND thành phố (qua phòng Văn hóa và Thông tin) để tổng 

hợp chậm nhất ngày 16/11/2020 (Bản điện tử gửi địa chỉ mail: 

hoa_tt.tpdbp@dienbien.gov.vn).  



UBND thành phố Điện Biên Phủ yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn 

vị thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện 

đảm bảo nội dung, yêu cầu./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Lưu VT.                                                                               

 

TM  Ủ  BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  
 

 

 

 

 

Đào Hoài Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Danh sách đầu mối thực hiện rà soát, thống kê TTHC  

(Gửi kèm Công văn số        /UBND-VHTT ngày        /11/2020  

của UBND thành phố Điện Biên Phủ) 

 

STT Họ và tên 
Ngày/tháng/năm 

sinh 
Chức vụ 

Số điện thoại 
Ghi 

chú Cố định 
Di động (số 

điện thoại có 

sử dụng zalô) 

       

       

 


